Persbericht
De Waldhoorn 17E in de Terras Top 100!
Gisteren werd op een feestelijke bijeenkomst bekend gemaakt dat De Waldhoorn uit Otterloo,
de 17E plek heeft behaald in de Misset Horeca Terras Top 100. De Waldhoorn is in de afgelopen
jaren gegroeid van dorpscafé tot een gastvrije boerderij met een top terras. De uitverkiezing in de
Terras Top 100 is hiervan een prachtige bevestiging.
Meer dan 400 bedrijven hebben meegedaan aan de Terras Top 100. Afgelopen maanden zijn deze
terrassen op diverse punten gecontroleerd en beoordeeld. In de eerste ronde hebben er Mystery
Visits plaats gevonden en de beste 125 terrassen zijn daarna bezocht door de vakjury.
De Waldhoorn is het hoogst genoteerde bedrijf in de wijde omtrek van Ede, Arnhem, Apeldoorn en
Barneveld. Slechts 2 bedrijven in de Provincie Gelderland moet het voor zich dulden, waaronder de
winnaar, Brasserie Staverden. Met recht een prestatie om trots op te zijn.
“De Terras Top 100 is geen doel op zich maar een mooie bevestigingen dat we met elkaar op de
goede weg zijn. Het belangrijkste doel is om de service en kwaliteit van De Waldhoorn naar een
hoger niveau te brengen zodat wij onze gasten een mooie Veluwse ervaring kunnen meegeven.
De Terras Top 100 is hier een mooi hulpmiddel voor. Ik ben dan ook enorm trots op het team dat we
een plaats hebben weten te bemachtigen in de Terras Top 100 ”, aldus Jan Willem Bloem, eigenaar
van De Waldhoorn.
Kom ook naar de Veluwe, proef de sfeer, geniet van de gastvrijheid en ervaar waarom De Waldhoorn
in de Terras Top 100 staat. Heerlijk in de zon na een dagje fietsen of op een koudere dag lekker
opwarmen rondom onze buitenkachel.
De Waldhoorn ligt op steenworp afstand van Nationaal Park De Hoge Veluwe en het Kröller Müller
Museum. Hierdoor is het de ideale ontmoetingsplek voor liefhebbers van natuur en cultuur.
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